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Behandlet av  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 22/18 10.10.2018 
1 Eldrerådet 9/18 25.09.2018 
2 Arbeidsmiljøutvalget 2018 12/18 25.09.2018 
3 Hovedutvalg for helse og sosial 20/18 26.09.2018 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 34/18 26.09.2018 
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 75/18 27.09.2018 
6 Formannskapet 80/18 10.10.2018 
7 Kommunestyret 74/18 24.10.2018 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret tar 2. tertialrapport til orientering med følgende bemerkninger: 
1) Kommunestyret ser alvorlig på overskridelsene og utfordringene knyttet til 

barnevernet. 
a) Kommunestyret ber rådmannen legge frem tiltaksplan for å bedre situasjonen 

og holde seg til budsjettrammen innen 31.01.2019. Tiltakene og budsjett skal 
rapporteres på til HHS i hvert møte i 2019. 

b) Kommunestyret ber rådmannen starte samtaler med andre kommuner i 
«Viken» for samarbeid om felles barnevernstjeneste. Rådmannen skal legge 
fram orienteringssak om sonderingene innen 30.4.2019. 

2) Rådmannen bes legge fram sak knyttet til utfordringene i skole, hvilke tiltak som i 
dag finnes, og hvilken effekt disse har. Eventuelle nye tiltak for å bedre 
situasjonen skal synliggjøres, og det skal opprettes målekriterier for å sjekke om 
tiltak virker. Sak legges fram til behandling innen 28.2.2019. 

 
Votering: 
Tertialrapporten ble enstemmig tatt til orientering. 
Hs forslag pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Hs forslag pkt 1a ble nedstemt 23-10 (7H, 2FrP, 1KrF) 
Hs forslag pkt 1b ble vedtatt 31-2 (1Sp, 1Rødt) 
Hs forslag pkt 2 ble vedtatt 20-13 (2Ap, 4Sp, 2MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
Kommunestyret tar 2. tertialrapport til orientering med følgende bemerkninger: 
 
1) Kommunestyret ser alvorlig på overskridelsene og utfordringene knyttet til 

barnevernet.  
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Kommunestyret ber rådmannen starte samtaler med andre kommuner i «Viken» 
for samarbeid om felles barnevernstjeneste. Rådmannen skal legge fram 
orienteringssak om sonderingene innen 30.4.2019. 

 
2) Rådmannen bes legge fram sak knyttet til utfordringene i skole, hvilke tiltak som i 

dag finnes, og hvilken effekt disse har. Eventuelle nye tiltak for å bedre 
situasjonen skal synliggjøres, og det skal opprettes målekriterier for å sjekke om 
tiltak virker. Sak legges fram til behandling innen 28.2.2019. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 30. oktober 2018 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
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